
Familieenheten
- en traumebevisst enhet
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Program Plan
1. Samling 26-27.09.2016
• Familieenhetens verdikompetanse med målsetting om en økt verdibevissthet
• Moderne traumeforståelse med målsetting om felles faglig plattform
2. Samling 13. desember 2016
• Meg selv og arbeidsfelleskapet med målsetting om økt bevissthet om 

betydningen av selvrefleksjon og teamarbeid

3. Samling 
• Fordypning av traumeforståelsen med målsetting om et utvidet 

handlingsrepetoar

4. Samling 
• Utvidelse av traumebegrepet med målsetting om et utvidet handlingsrepetoar



Programmets målsetting:
• At arbeidskulturen ved Familieenheten skal være preget av en 

traumebevisst tilnærming og forståelse

• at barn, unge og deres familier ved Familieenheten skal bli møtt 
av ansatte som forstår atferden og smerteuttrykkene de viser, 
med bakgrunn i moderne traumeforståelse



FAGØVELSE



Hva vil det si å være «traumebevisst»? 

• Forståelse av hvordan hjernen formes av bruken
• Oppmerksomhet på egen sårbarhet og hvordan egen 

utviklingshistorie inneholder ressurser og sårbarheter i 
menneskemøter

• Oppmerksomhet på barnas utviklingsmessige sårbarhet





Tiltak

Metode

Teori
Kultur/Verdier



Verdirefleksjon
Hva er Familieenhetens barne- og familiesyn? 
Hvilket barne- og familiesyn vil vi ha?



Om	ABUP



Pårørende



””Abup gir spesialisert helsetilbud til 
barn og unge (0-18 år) med psykiske 

utfordringer, og deres pårørende”. 
(Fra Abups hjemmeside)



Sørlandets sykehus verdi

”Trygghet når du trenger det som mest”







Finn din ”i dag er en fin dag” musikk



Speeddate



Barnesyn



Ulike forenklinger av virkeligheten

”Virkelighet”
(Ekstrem	

kompleksitet)

MetaforModell
(Teori,	empiri,	

testbare	hypoteser)



Ulike modeller:

• Medisinsk modell
• Diagnostisk modell
• Atferdsmodell
• System/familiemodell
• Traumebevisst modell



Felles for alle modeller:

De er feil!

Hvilken er mest 
hensiktsmessig i forhold til 
problemet?



Kompleksitetsøvelse



Kompleksitetsteori

-Knowable
- Enkle	problemer	kan	løses	ved	
«Best	practice»

-Knowable
-Ekspertkunnskap	kan	oppdage
mønster	og	løse	problemer	med
«good	practice»

-Unknowable
-potensielle	mønster	kan
oppdages	ved	tilbakeblikk
-komplekse	problemer	bør
behandles	med	undersøkelse
og	vurdering	

-Unknowable
-problemer	søkes	løst	med
å	gjøre	hva	som	helst	i	håp	om
at	noe	virker	



Dyrke forskjellighet



Ikke forskjellighet



For mye forskjellighet?



Refleksjon:
”Kompeksitet og forskjellighet”

• Tilbakebøydning
• Å skape mening
• Hvordan?
• Hvorfor?
• Personlig, kan ikke vurderes av andre, men deles



Tiltak

Metode

Teori

Trygghet	når	du	trenger	
det	mest



Verdirefleksjon

Er våre teorier, metoder og tiltak i tråd med verdiene våre?



Traumebevisst praksis

• Et rammeverk og en forståelsesmodell mer enn en 
metode (Bath 2006/2008/2015)

• Det kreves at hele organisasjonen, eller hele miljøet 
barnet er en del av har en forståelse av traumenes 
betydning og bidrar til en delt forståelse med traumet som 
grunnpilaren (Harris/Fallott 2009) 

• Verdier og holdninger

• Forståelse av kompleksitet (Snowdon,2007)




